
 

KONTROLY  MONTÁŽNÍCH  PRACÍ 
 
 

 

 

Výukový cíl: 
seznámit:  - s jednotlivými kontrolami montážních prací 
                  -  Při montáži strojů se kontroluje: 
 
1.  vůle mezi spojovanými součástmi (na příklad vůle mezi hřídolem a pouzdrem, 
mezi dvěma rovinnými plochami dvou spojených stojanů, mezi zuby ozubených kol); 
2. vodorovná poloha součástí při montáži strojů; 
3.  rovinnost součástí; 
4. souosost ustavených součástí; 
5.  rovnoběžnost ustavených součástí; 
6.  kolmost ustavených součástí; 
7.  zda a jak hodně součást hází; 
8.  vyvážení; 
9.  hydraulickými zkouškami; 10. osové posunutí součástí; M. síla utažení matic a 
šroubů; 
12.  síla nalisování součástí; 
13.  váha dílů a celých strojů; 
14.  díly a stroje a jejich příkon, výkon, účinnost atd. 
 

 
naučit:   - zvolit správný druh kontroly 
              -používat   správné   nářadí   a   pomůcky   potřebné k montáži 
              -  zásadám BOZP 
 

Výchovný cíl: 
vést učně ke kvalitě montážních prací a hospodárnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Kontrola vůle 
Kontrola vůle mezi spojovaným pouzdrem a hřídelem není složitá a považujeme 
proto za odůvodněné ponechat tuto otázku, stejně jako otázku proměřování vůle při 
spojování rovinných ploch, stranou. Velmi složitá je kontrola 
bočních vůlí mezi zubními boky ozubených kol. Kontrola je proto tak složitá, že 
ozubená kola jsou uzavřena víkem převodové skříně nebo rychlostní skříně a proto 
nelze přímo měřit vůli mezi zuby. 
Boční vůle ozubených kol se kontroluje indikátorovými přístroji, kterými lze změřit 
nejen boční vůli v daném bodě, ale také vůli, když se ozubené kolo otočí o 90, 180 a 
270° z výchozí polohy, a rozdíly těchto vůlí, podmíněných údaji na výkrese. 
Indikátorový přístroj (obr. 127) se skládá z hvězdice 2, nasazené na hřídel 
převodové skříně, ze stojanu 4 a z indikátoru 5. Stojan se 
 

 
 
upne třmenem 7 a šrouby 1 na víko převodové skříně. Hvězdice má rukojeť 3. 
Kolébáním hřídele převodové skříně tlačí se plochou 6 hvězdice 2 na tyčinku 
indikátoru, který je ustaven na průměru valivé kružnice zabírajících ozubených kol a 
podle naměřených údajů se stanoví skutečná boční vůle mezi zuby ozubených kol. 
Stejným způsobem se zjišťují vůle a jejich rozdíly, otočí-li se hřídel o některý z výše 
uvedených úhlů. 
Přípustný rozdíl vůlí, podle velikosti modulu ozubení, pohybuje se obvykle v rozsahu 
0,1—0,3 mm. 
 
 
2. Kontrola vodorovné polohy roviny 
Při montáži strojů s kluznými ložisky musí být hřídel uložen přesně ve vodorovné 
poloze, aby ozubená kola měla správný záběr. 
Při montáži velkých strojů, kde součásti mají být uloženy ve značné vzdálenosti od 
sebe, a to tak, aby jejich plochy byly v jedné vodorovné rovině, používá se vodováhy. 



 
Obr. 128. Nivelováni loží hadicovou vodováhou. 
 
 
Vodováha je přístroj, kterým se zjišťuje odklon od vodorovné polohy neboli rozdíl 
výšek jednotlivých bodů opticky, t. j. zrakem. 
Jsou-li zjištěny rozdíly, přesahující přípustnou úchylku, udanou na výkresu, musí být 
plochy vyrovnány do jedné roviny. 
Je-li třeba vyrovnat frémy stroje, ustavené ve značné vzdálenosti od sebe, používá 
se hadicové vodováhy. Hadicová vodováha (obr. 128) se skládá ze dvou stojánků 1 
se skleněnými trubicemi 2 s dělením a z duritové hadice 3, která spojuje trubice. 
Hadicová vodováha je sestrojena na principu spojitých nádob. Postaví-li se stojany 1 
na plochy součástí, jež jsou od sebe značně vzdáleny, bude jejich vodorovná poloha 
odpovídat stejné výši hladin tekutiny v obou trubicích. Je-li známa vzdálenost ,,1" 
mezi stojánky a rozdíl ,,h" výše hladin tekutiny v trubicích, lze stanovit výškový rozdíl 
ploch součástí. Rozdíl výšek je vyjádřen vzorcem 
 
 
 
 
kde a je úhel sevřený mezi vodorovnou čarou a čarou vedenou hořeními body 
hladiny tekutiny v obou trubicích 2. 
Aby bylo lze snadněji odečítat, je záhodno, aby tekutina byla zabarvena. 
 
 
 
 
3. Kontrola souososti namontovaných součástí 
U namontovaných součástí musí být dodržena souosost, předepsaná na výkrese. Při 
vysokých obrátkách hřídele a při velkém přenášeném výkonu jsou požadavky 
kladené na souosost mnohem vyšší než při obrátkách nízkých a při 
 
 
 



 
 
 
malém přenášeném výkonu. Místo kontroly šňůrou, pravítkem a pod. se kontroluje 
souosost nejdokonalejšími způsoby a prostředky. Souosost pouzder může být 
kontrolována zvláštním čepem, vkládaným do jejich vrtání. Průměry čepu se stanoví 
podle vrtání pouzder s přípustným přídavkem na ne-souosost. Při souososti 
odpovídající technickým podmínkám musí čep volně vejít do všech pouzder, ale při 
souososti, která neodpovídá těmto podmínkám, nevejde čep do vrtání posledního 
pouzdra. Přesazení pouzder ukazuje, že pouzdra nejsou souosá. Na obr. 129a je 
znázorněn kontrolní čep 1 pro kontrolu souososti vrtaných děr součásti 2. Na obr. 
129b je znázorněn kontrolní čep 1 pro kontrolu souososti indikátory 2 a 3. Indikátory 
umožňují, abychom přesně stanovili velikost přesazení děr namontovaných součástí 
4 a 5. 
Na obr. 130 jsou uvedeny dva přístroje pro středění hřídelů, kterými lze provádět 
středění ve vodorovné i kolmé rovině, se stanovením axiálních a radiálních úchylek. 
Přístroje (obr. 130a) se používá, je-li vzdálenost ,,1" mezi čely hřídelů velmi malá a 
nelze-li na vnějším průměru hřídele provádět měření, protože na hřídeli je nasazena 
zubová spojka. Přístroj se skládá ze dvou dílů. K prvnímu dílu patří rameno 8 a šroub 
2 a k druhému dílu úhelník 5 a šrouby 6 a 7. Rameno 8 je upevněno na čele hřídele 
1 šroubem 2 a úhelník 5 je upevněn na součásti 3 šroubem 4. Mezi čelem šroubu 7 a 
ramenem 8 se zjišťuje vychýlení hřídelů v radiálním směru a mezi čelem šroubu 6 a 
ramenem 8 vychýlení hřídelů v axiálním směru. Přístroje (obr. 130b) lze používat 
tehdy, je-li mezi čely hřídelů dostatek volného místa. Přístroj je sestrojen z rámů 2 a 
5, které se upevní na čela hřídelů 1 a 6 šrouby 7. Radiální a axiální výchylky hřídelů 
se stanoví podle vůle 3 a 4 mezi kontrolními šrouby 8 a 9 a mezi rámy 2 a 5. Tyto 
přístroje značně zkracují proces středění hřídelů. 
Souosost lze také kontrolovat teleskopem a kollimatorem. 



4. Kontrola kolmosti namontovaných součástí 
Kolmost ploch k ose otvorů může být kontrolována zvláštními kontrolními čepy (obr. 
131a). Při kontrole kolmosti čela 1 k ose otvoru se zasune kontrolní čep do otvoru a 
podle dotyku dosedací plochy čepu 2 s prověřovanou polohou se posuzuje velikost 
odklonu od kolmé polohy. Při vyhovující kolmosti dosedá dosedací plocha čepu plně 
na plochu 1, avšak při odklonu se utvoří mezi plochou čepu vůle klínového tvaru, 
která je o to větší, oč je větší odklon otvoru od kolmé polohy k ploše 1. 
Na obr. 131b je znázorněna kontrola kolmosti os děr kontrolními čepy, zasunutými do 
těchto děr. Na čep 1 se nasadí nástavec 2. Jsou-li hřídele vzájemně kolmé, musí být 
vůle mezi čepem 3 a ploškami 4 a 5 nástavce stejně velké. V opačném případě 
nejsou vůle stejně velké a rozdíl mezi nimi je o to větší, oč je větší odklon od kolmé 
polohy. 
Na obr. 131c je uvedena kontrola kolmosti kontrolním čepem 7 s indikátorem 4. 
Podle osy čepu, který se zasune do díry součásti, kontroluje se kolmost plochy 8. 
Kontrolní deska 1, položená na plochu součásti, je na součásti upevněna šroubem 3 
s podložkami 2. Rameno indikátoru 5 se upne v čepu 7 šroubem 6. Při kontrole 
otáčíme čepem 7 a dotyková tyčinka indikátoru sleduje povrch desky 1 a na stupnici 
indikátoru se ukazují odchylky. 

 
Kolmost kroužku 4 opěrného kuličkového ložiska k ose hřídele 3 se kontroluje indiká-
torovým přístrojem 1, upevněným na převodové skříni (obr. 131d). Když se hřídel 
otáčí, tyčinka 2 indikátoru se opírá do drážky kroužku. Montáž kroužku je tehdy 
provedena dobře, nehází-li drážka kroužku více, než je přípustné podle údajů na 
výkrese. 
Kolmost namontovaných součástí lze také kontrolovat teleskopem a kollimatorem. 



. 
5. Kontrola rovnoběžnosti os namontovaných součástí 
Rovnoběžnost os híídelů a vzdálenost mezi nimi se kontroluje čepy a indikátory (obr. 
132). Kontrolujeme tím způsobem, že do děr kontrolovaného karteru nebo převodové 
skříně vložíme přesně vrtaná pouzdra 2, 8, 9, 10, j 12, 13 a do nich zasuneme 
kontrolní  čepy  3,  6  a 11. Na konce čepů se nasadí stejné stupňové kotouče 1. 
Vzdálenost a rovnoběžnost os se kontroluje indikátorovým přístrojem 4, nasazeným 
na konci Čepů 6 a 11. Podle výchylek indikátoru při otáčení stupňových kotoučů lze 
posoudit¨ jak velké jsou odchylky ve vzdálenosti os a v jejich rovnoběžnosti. Tyčinky' 
5 indikátoru se přesouvají  čípky 7. 
 
 

 


